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Předkládá: Iva Leflerová 2 5. 04. 2018 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Ivana Šteklová 
25. 04: 2013 

Zodpotfícíá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová 2 5, 04. 2010 Zodpotfícíá: 

Správce rozpočtu: Radka Paulíková x j o -  h -  ' I p / (  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00248738), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: douchova.i, datum ověření: 25.04.2018 11:32:00): 

Dotace na pořízení nového dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. ID 002352.0002. 
Dodatek č. 1 - Prodloužení termínu pro realizaci projektu. 

Rozpočtová skladba: 
Bez rozpočtového krytí 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze 
smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") „ . 

% u  o m t .  « M Í  (ID 002352.0002) 

I. 
Smluvní strany 

/I | Lj 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 
(dále jen „Kraj") 

Městys Nový Rychnov 
se sídlem: Nový Rychnov 87, 394 04 Nový Rychnov 
IČO: 00248738 
zastoupen: Ivou Reichovou, starostkou městyse 
bankovní spojení: FIO banka, a.s. 
číslo účtu: 2700064047/2010 
(dále jen „Příjemce") 

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 24. 1. 2018 (dále jen 
„smlouva") takto: 

1. V ČI. 2 (Předmět smlouvy) se odstavec 1 ruší a nahrazuje novým odstavcem 1, který 
nově zní: 

„1. Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z 
rozpočtu Kraje (dále jen „dotace") příjemci na pořízení nového dopravního 
automobilu do vybavení jednotky požární ochrany, který je vyroben na podvozku 
kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou 
hmotností 4 800-7 500 kg (dále jen „projekt" nebo „DA")." 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj. Současně bere Příjemce na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého 
počátku. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno. 

5. Vztahy tímto dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

7. O uzavření dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 2018 usnesením 
č. 0270/02/2018/ZK. 
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